
Nieuwsbrief Februari 2022 

Nieuwjaarslunch vrijdag 18-1-2022 
Op vrijdag 18 januari kregen alle leerlingen een lunch 

aangeboden. Voor de kerstvakantie kon het helaas 

niet doorgaan, vanwege de schoolsluiting, maar we 

hebben het vrijdag 18-1 dubbel en dwars ingehaald. 

Bij deze willen we graag De Baeckermat bedanken, 

die voor 95 leerlingen een lunchpakket hadden ge-

maakt. Samen met de activiteitencommissie en enkele vrijwilligers 

was de lunch wederom een succes, waarvoor dank. De kinderen, 

die thuis zaten vanwege quarantaine, hebben het lunchpakketje 

thuisbezorgd gekregen.  

Voorwoord 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij 
de afgelopen activiteiten en schen-
ken we aandacht aan komende  
gebeurtenissen.  

Team De Kreeke 

Agenda Februari 
 
1 februari   
Her controle Luizenpluis  
 
8 februari  
Start logopedie  
 
8 februari 
Vergadering Activiteitencom-
missie 
 
15 februari  
MR-vergadering 
 
16 februari  
Studiemiddag Team De 
Kreeke 12.00—17.00  
Leerlingen zijn vrij vanaf 
12.00 uur !!! 
 
21 februari  
Uitnodiging + plannen ouder-
gesprekken 7 t/m 10 maart 
 
21 t/m 24 februari 
Adviesgesprekken groep 8 
 
25 februari 
Carnavalsviering 
 
26 februari t/m 6 maart 
Carnavalsvakantie 
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Corona update  
Dinsdag 25 januari was de laatste persconferentie. Gelukkig zijn er versoe-

pelingen rondom het quarantainebeleid. Dat betekent dat de hele klas niet 

meer in quarantaine moet bij 3 besmettingen. Echter, we willen hierbij nog-

maals benadrukken dat we wel waarde hechten aan het juist toepassen 

van de regels. Bij klachten wordt geadviseerd om thuis te blijven en te tes-

ten. Bij een negatieve uitslag mag je naar school komen, ook al zijn er in 

het gezin wel positieve besmettingen. Er wordt dan wel gevraagd om da-

gelijks een zelftest uit te voeren uit voorzorg.  

Nationale Voorleesdagen  
In de periode van 26 januari tot en met 6 februari zijn het De Nationale 

Voorleesdagen. In deze periode zullen wij als leerkrachten allemaal bij 

elkaar voorlezen en komt zelfs wethouder Sonja Suij verhalen voorlezen 

in groep 1/2 en groep 3/4. Ook krijgen de kinderen de mogelijkheid om 

extra voor te lezen. Als laatste willen we vragen om de kinderen thuis 

ook meer te laten (voor)lezen.  

Start logopedie 
Goed nieuws, want de logopedie zal op 8 februari starten. Vanuit praktijk 

Vannoordenne Logopedie zullen op dinsdag, Juf Danique, op woensdag, 

Juf Clementine, logopedie verzorgen aan de leerlingen. Het grote voordeel 

is dat dit onder schooltijd is én wordt gegeven in ons eigen schoolgebouw. 

Daarnaast zijn de lijntjes tussen de logopedisten en leerkrachten op deze 

manier erg kort en kunnen we snel schakelen naar ouders. Verschillende 

ouders zijn inmiddels benaderd voor een intakegesprek. Tevens zal Juf 

Clementine ook starten met het screenen van kinderen, die mogelijk in 

aanmerking komen voor logopedie. Ouders worden hiervan op hoogte 

gesteld. We zijn blij dat eindelijk de logopedie van start kan gaan.  

Luizenpluizen  
Op dinsdag 1 februari zal er wederom een luizencontrole 

plaatsvinden op onze school. Afgelopen periodes hebben we 

gemerkt dat er helaas nog steeds kinderen zijn met luizen of 

neten. Dit kan iedereen overkomen, maar we willen bij deze 

nogmaals benadrukken om thuis toch regelmatig de haren te 

controleren en goed te blijven wassen.  
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Adviesgesprekken groep 8 
In de week van 21 februari staan er voor de leer-
lingen en ouders van groep 8 de adviesgesprekken 
op het programma. Voor 1 maart moeten deze ad-
viezen gegeven worden. Het advies heeft te maken 
met het niveau van het voortgezet onderwijs. Dit 
advies hebben we als school zorgvuldig opgebouwd 
en bestaat uit meerdere elementen. Hierbij moet u 
denken aan bijvoorbeeld de resultaten van de afge-
lopen schooljaren, de huiswerk-leerattitude en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Al deze zaken sa-
mengenomen vormen vervolgens het schooladvies. 
Met dit advies kunnen de leerlingen zich inschrijven 
op een middelbare school naar keuze. Ter voorbe-
reiding op de echte CITO toets, zullen de leerlingen 
van groep 8 de komende periode een proefcito ma-
ken om alvast te ervaren hoe het is om zo’n toets te 
maken.  

Wist u dat? 
• Dat de kinderen op woensdag 16 februari door de 

studiedag vanaf 12.00 uur vrij zijn? 

• Deze studiemiddag samen is met de kinderopvang 
om te praten over het IKC? 

• Dat er op dit moment 96 leerlingen op onze school 
zitten? 

• We op de achtergrond hard bezig zijn met een ei-
gen schoolbibliotheek? 

• Juf Chantal en Juf Jessica (leesconsulente) samen 
aan het kijken zijn welke boeken in deze biblio-
theek moeten?  

• Alle kinderen uiteindelijk een ’bieb-pasje’ krijgen 
om boeken te lenen voor op school én thuis?  

• Dat er op zaterdag 19 maart een grote opruimactie 
in heel Westdorpe is? 

Carnavalsfeest 
Vrijdag 25 februari staat in het teken van het Carna-
valsfeest op De Kreeke. We zijn nu aan het kijken 
hoe dit i.v.m. Corona op een veilige manier kan. 
Hopelijk kunnen we lekker gaan hossen en meezin-
gen met de echte Carnaval krakers. Als het mogelijk 
is nodigen we ook de Carnavalsvereniging uit. U 
krijgt hierover t.z.t. nog een aparte uitnodiging.  

Muziekproject groep 1 t/m 8 
In de eerste week na de vakantie stond eigenlijk het 
muziekproject voor 1 t/m 8 gepland. Helaas laat de 
start even op zich wachten. We zijn nu druk aan het 
kijken of we op korte termijn alsnog kunnen starten 
en daarbij rekening houden met Corona. Bedoeling 
is dat er in alle groepen met veel enthousiasme 
door ervaren muziekdocenten wordt lesgegeven in 
onder andere zang en verschillende instrumenten. 
De kinderen leren in enkele weken 
een aantal noten te spelen op ver-
schillende instrumenten of leren 
leuke liedjes op een goede manier 
te zingen.  

Oudergesprekken  
In de week van 7 maart staan de oudergesprekken 

op de planning. De planning voor de oudergesprek-

ken loopt via de planner van de Parro-app. Tijdens 

het gesprek zullen de leerkrachten de CITO-

resultaten en het rapport met u bespreken. Voor de 

leerlingen van de groepen 4 t/m 7 is het van belang 

dat de kinderen bij dit gesprek aanwezig 

zijn. Op deze manier worden leerlingen 

betrokken bij het eigenaar zijn van hun 

eigen ontwikkeling. U krijgt in de week 

van 21 februari een uitnodiging.  

Studiemiddag IKC De Kreeke 
Op woensdag 16 februari heeft het toekomstige IKC 
team de eerste studiemiddag van dit schooljaar ge-
pland van 12.00 uur tot 17.00 uur! Op deze dag 
staan een aantal belangrijke zaken centraal: 

 We zullen een terugblik doen op het afgelopen 
halfjaar en we kijken welke zaken we moeten ver-
beteren of moeten borgen. 

 De resultaten van de onderzoeken uit de verschil-
lende IKC werkgroepen zullen worden besproken.  

 Als team zullen we gaan bespreken wat er van 
een toekomstige IKC medewerker wordt ver-
wacht.  

 Daarnaast gaan we het hebben over ouderpartici-
patie in het IKC, communicatie binnen het IKC en 
het pedagogisch-didactisch handelen van de me-
dewerkers binnen het IKC.  

 
Als team hopen we op veel opbrengsten, zodat we 
het toekomstige IKC voor uw kind(eren) zo goed 
mogelijk kunnen inrichten, waardoor dit ten goede 
komt aan de ontwikkeling. De uitkomsten van deze 
studiedag zullen met u worden gecommuniceerd.   

Project Afval 
Het is nog even weg, maar bij deze willen we u al 
op de hoogte brengen van het aanstaande project 
dat officieel zal beginnen op 18 maart. Het is dan 
Nationale Pannenkoekdag en tevens zullen wij met 
de school een opruimactie houden in het dorp. Tot 
en met 17 mei zullen er allerlei gastlessen, knutsel-
activiteiten en interessante lessen worden gegeven 
aan de leerlingen. Op 17 
mei is het grote Open Huis, 
dus reserveer die datum 
alvast in uw agenda.   


